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CPRT/CBIC homenageia Antonio Carlos Mendes Gomes
durante reunião em Brasília

Fotos PH Freitas/CBIC

Em reconhecimento à importante personalidade da
construção civil na área de relações trabalhistas, o
presidente

da

Comissão

de

Política

de

Relações

Trabalhistas (CPRT) da Câmara Brasileira da Indústria
da Construção (CBIC), Fernando Guedes Ferreira Filho,
prestou hoje (07/08), durante a reunião da CPRT/CBIC,
em Brasília, homenagem a Antônio Carlos Mendes
Gomes, que faleceu no último dia 29 de julho. Fernando
Guedes destacou seu orgulho em estar na presidência
da CPRT, lugar ocupado por ele ao longo de 17 anos.
“Antônio Carlos me acolheu e ensinou o valor do
diálogo. Não tem um sindicato dos trabalhadores que
não conheça o seu trabalho, o que só aumenta a
responsabilidade de continuar o seu legado”, disse,
destacando que a ‘Negociação Coletiva’ – um dos
assuntos da pauta – foi tratado por ele durante 25 anos
e que, por meio do diálogo, revolucionou as negociações
no setor, mostrando que a construção civil constrói vidas
e relações humanas, muito mais do que relações
trabalhistas”.
“Antônio Carlos é um modelo de negociação – simples,
perspicaz, respeitador e inteligente. Tenho certeza de
que a construção civil ganhou muito com o trabalho
dele”, completou o presidente do Serviço Social da
Construção Civil do Estado de São Paulo (Seconci-SP) e
líder do projeto de SST da CBIC, Haruo Ishikawa.
Com relação à Segurança e Saúde no Trabalho (SST),
Ishikawa alertou sobre a entrada em vigor, no próximo
dia 18 de outubro, das novas disposições da Portaria
261/2018 do Ministério do Trabalho, que alterou o item
18.21 da Norma Regulamentadora NR-18, tornando
obrigatória a instalação de dispositivo de segurança –
Diferencial Residual (DR) e instalação do Sistema de
Proteção contra Descarga Atmosférica (SPDA) nos
canteiros de obra. O referido tópico, que dispõe sobre
instalações elétricas temporárias, passou a estabelecer
que as execuções das instalações elétricas temporárias e
definitivas devem atender ao disposto na NR-10, que
trata da Segurança em Instalações e Serviços em
Eletricidade.
Além de atualizar os participantes sobre as Normas
Regulamentadoras e as Normas Técnicas da ABNT de
interesse do setor, a engenheira de SST da CBIC, Lígia

Correa, mencionou o trabalho que a CPRT e o Sesi
Nacional estão desenvolvendo para a elaboração de um
Manual de Escavação.
A CPRT também distribuiu lista com os indicadores do
Programa Nacional de Segurança e Saúde no Trabalho
(PNSST-IC). O objetivo é saber se as entidades
associadas

estão

tendo

acesso

aos

produtos

do

programa, via Sesi Regional. No que se refere ao
Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais,
Previdenciárias e Trabalhistas (eSocial), mais uma vez a
CPRT/CBIC alertou sobre as consequências que as
empresas do setor da construção terão se não se
adequarem ao eSocial.
Sobre os próximos eventos, Fernando Guedes destacou
o IV Encontro Nacional de SST, que será no dia 9 de
outubro, em Brasília, ocasião em que será lançado o
novo ciclo da CANPAT Construção, e os de disseminação
do Comitê de Incentivo à Formalidade.
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Sociedade legitima propostas do Codese para o futuro do DF

Foto: Divulgação Codese-DF
O Conselho de Desenvolvimento Econômico, Sustentável e Estratégico do DF (Codese-DF)
completa até o final desta semana o documento “o DF que a gente quer”. A partir do dia
15 ele será entregue aos candidatos ao Governo do Distrito Federal (GDF), que, ainda em
agosto deverão promover encontro para debater as propostas. Os que concordarem em
executar as sugestões firmarão um termo de compromisso. No sábado (04/08), no
auditório do Museu da República, em Brasília, foi realizado

workshop,

com 6h30 de

duração, para a apresentação das propostas, sua validação e recolhimento de novas
sugestões para o documento “O DF que a gente quer”.
O evento contou com a presença de 570 pessoas (140 membros do Codese) que puderam
avaliar as propostas apresentadas pelas 18 Câmaras Técnicas. O documento tem um
grande desafio: reconstruir os laços de confiança entre a sociedade e o poder público,
propondo ações e projetos econômicos, sociais, sustentáveis e estratégicos de Estado – de
curto, médio e longo prazos, que ultrapassem os diversos governos até 2030. Pelo site
“odfqueagentequer.org” 3 488 internautas acompanharam o evento e 1347 escolheram
os temas mais importantes do documento.
A proposta de pensar o futuro de Brasília nasceu do projeto

O Futuro da Minha Cidade,

realizado pela CBIC, por meio da sua Comissão do Meio Ambiente (CMA), em parceria com
o Sindicato da Indústria da Construção Civil do Distrito Federal (Sinduscon-DF) e a
Associação de Empresas do Mercado Imobiliário do Distrito Federal (Ademi-DF), com a
correalização do Sesi Nacional e patrocínio nacional da Caixa Econômica Federal, com base
na experiência bem sucedida em Maringá (PR), que tem como principal objetivo mobilizar
a sociedade organizada para ser protagonista na gestão das cidades, desenvolvendo
soluções para a sustentabilidade urbana.
Maturidade

Para o presidente da Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC), José Carlos
Martins, “o encontro foi uma demonstração de maturidade do Codese-DF, que soube
captar o que é importante para o cidadão brasiliense e formatar um documento
substantivo a ser entregue aos candidatos ao Palácio Jaburu. Assim, vai inserir o cidadão
dentro de sua cidade, exigindo comprometimento dos governantes. O presidente da
Fecomércio e membro do Conselho Consultivo, Adelmir Santana lembrou que o Codese
está oferecendo aos governantes uma consultoria gratuita, com planos e projetos que
refletem a necessidade da população.
O presidente do Codese-DF, Paulo Muniz, disse que chegou o momento de a sociedade
brasiliense participar da gestão dos negócios públicos. “Uma ação efetiva é o principal
instrumento de que os cidadãos dispõem para exercer sua soberania, garantindo direitos e
defendendo seus interesses. Temos que assegurar os meios para criar mecanismos e
controlar socialmente quem governa. Se não apresentarmos soluções e propostas factíveis
para o futuro, perderemos a oportunidade de exigir dos governos seu comprometimento
com uma administração voltada para as reais necessidades da população”.
Um ano de estudos
O documento, sem qualquer coloração partidária, foi gestado ao longo dos últimos 12
meses por 240 técnicos, empresários, acadêmicos e representantes da sociedade civil
organizada, que participaram das 19 Câmaras Técnicas. O objetivo foi estudar e propor
ações efetivas para garantir o desenvolvimento econômico, social, sustentável e
estratégico de toda a região geoeconômica do DF, proporcionando qualidade de vida e
condições dignas aos cidadãos.

Foi realizada uma ampla radiografia da situação do

Distrito Federal e Entorno, e as sugestões e propostas estão conectadas com os Objetivos
de Desenvolvimento Sustentável (ODS), da ONU.
O Codese DF é uma organização social sem fins lucrativos, apartidária, fundada ao
passado por 75 entidades e empresas da iniciativa privada e sociedade civil organizada, e
que tem como objetivo aumentar o grau de conexão da sociedade com o governo.
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Empresários do setor da construção que entrarão para a política
nacional

A vice-presidente da Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC), Maria Elizabeth
Cacho do Nascimento (Betinha), aceitou convite do presidente do PSDB de Pernambuco,
Bruno Araújo, e será a segunda suplente do candidato ao Senado pela Frente
“Pernambuco Vai Mudar”. Formada em administração de empresas e marketing, Betinha já
disputou o cargo de vereadora do Recife, em 2004. Na ocasião, presidia o PSDB MulherPE. A partir daí, dedicou-se exclusivamente ao setor da Construção Civil.
Já o empresário e vice-presidente da Federação das indústrias do Estado da paraíba (Fiep),
José William, foi convidado pelo deputado federal, Aguinaldo Ribeiro (PP / PB), para ser o
primeiro suplente na disputa ao Senado.

(Com informações do PSDB e do PB Agora)
Share

Tweet

Forward

CBIC divulga Boletim com alterações de Normas Técnicas da
ABNT incidentes na construção civil no período de 18 a 31 de
julho

As normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) em consulta nacional,
publicadas e confirmadas no período de 18 a 31 de julho de 2018, podem ser acessadas
no Boletim de Normas, elaborado conjuntamente pela Câmara Brasileia da Indústria da
Construção (CBIC) e pelo Sindicato da Indústria da Construção Civil no Estado de Minas
Gerais (Sinduscon-MG), com a correalização do Senai Nacional. O trabalho é desenvolvido
dentro do Projeto de Acompanhamento de Normas Técnicas, liderado por Roberto
Matozinhos, consultor técnico do Sinduscon-MG.
No período, destaque para as seguintes normas que estão em consulta nacional e as
normas publicadas. As informações estão atualizadas no Portal Normas da Construção –

Comat/CBIC e podem ser conferidas, clicando aqui.
Normas em destaque – Consulta Nacional
ABNT/CB-024 - Projeto ABNT NBR 16651, que trata da Proteção contra incêndios em
estabelecimentos assistenciais de saúde (EAS) – Requisitos (Até 24/09)
ABNT/CEE-309 - Projeto ABNT NBR 19601, que trata de Sistemas de gestão de compliance
― Requisitos (Até 27/08)
Data Li
Norma em destaque – Publicadas
ABNT/CB-018 - ABNT NBR 15577-1:2018, que trata de Agregados - Reatividade álcaliagregado - Parte 1: Guia para avaliação da reatividade potencial e medidas preventivas
para uso de agregados em concreto (válida a partir do dia 18/07)
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CBIC participa do III Fórum Inovar & Construir nesta quartafeira (08/08)

Os presidentes das Comissões de Materiais, Tecnologia, Qualidade e Produtividade
(Comat), Dionyzio Antonio Martins Klavdianos, e de Infraestrutura (COP) da Câmara
Brasileira da Indústria da Construção (CBIC), Carlos Eduardo Lima Jorge, participam nesta
quarta-feira (08/08) do III Fórum Inovar & Construir sobre Tendências Tecnológicas da
Construção. O evento será realizado nos dias 8 e 9 de agosto, no Centro Cultural
Suassuna, em João Pessoa (PB).
Dionyzio Klavdianos será o palestrante do painel “Inovação e Tecnologia: o futuro da
indústria da construção”, que será moderado pelo professor doutor Normando Perazzo. Já
Carlos Eduardo abordará o tema "Infraestrutura: desafios para o desenvolvimento", no
painel que será moderado por Gilson Frade.
A abertura do evento contará com palestra do cientista político Leonardo Barreto sobre o
cenário político, social e econômico nacional. Organizado pelo Sindicato da Indústria da

Construção Civil de João Pessoa (Sinduscon-JP), em parceria com a Supermídia
Comunicação/Revisa Edificar, o evento conta com apoio da CBIC, da Federação das
Indústrias do Estado da Paraíba (Fiepb), da PBGás, do Crea-PB, da Cerâmica Elizabeth e
do Sebrae-PB.
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Estudante brasileiro de construção civil conquista vaga na
WorldSkills, maior olimpíada de profissões do mundo

O estudante da Firjan Senai Itaguaí, Cawan de Oliveira dos Santos, foi medalhista de ouro
na seletiva para a

WorldSkills, maior competição de educação profissional do mundo. A

prova ocorreu no último dia 3 de agosto, em Vila Velha/ES. Com a conquista, o estudante
passa a ser considerado o melhor do Brasil na ocupação Construção em Alvenaria. “Nós
treinamos muito para chegar aqui, a preparação foi fundamental, com rotinas de dez a
doze horas diárias. Estou realizado e na expectativa para o mundial”, disse o jovem, que
agora vai se preparar para a

WorldSkills Competition, que acontece em Kazan, na Rússia,

no ano que vem. Cawan contou com apoio técnico do nosso Centro de Referência em
Construção Civil, na Firjan Senai Tijuca, durante o treinamento.
As provas da Seletiva

WorldSkills

seguem até setembro em todo o país e terão a

participação de 17 alunos do Rio. Participam da fase nacional os vencedores da Etapa
Estadual que apresentaram o melhor desempenho em todos os estados, avaliando
conhecimento técnico e execução. Vence o competidor que cometer menos erros durante
as provas.
A

WorldSkills reúne os melhores alunos de mais de 60 países. A disputa é por medalhas

em modalidades que correspondem às profissões técnicas da indústria e do setor de
serviço, dentro de padrões internacionais de qualidade. Organizada pela

WorldSkills

International – entidade que trabalha, há mais de 65 anos, para o desenvolvimento e a

excelência das ocupações técnicas, a disputa reúne jovens qualificados de países e regiões
das Américas, Europa, Ásia, África e Pacífico Sul.

(Com informações da Firjan)
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